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Styrelsen och generalsekreteraren för Compassion Sverige får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.
 
Förvaltningsberättelse
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Allmänt om verksamheten
Compassion Sverige är en ideell förening på kristen värdegrund och en del av Compassion Internationals
globala nätverk. Compassions uppdrag är att befria barn från fattigdom i Jesus namn och vara en
förespråkare för barn och bistå dem i deras ekonomiska, fysiska, sociala och andliga utveckling.
 
Det är främst genom besök och medverkan i kyrkor och på kristna konferenser och events som
Compassion har tillfälle att informera om barnens situation och presentera sitt arbete och få nya
gåvogivare. Via vår hemsida kan man också få information och möjlighet att kontakta oss och stötta oss
som fadder eller annan gåvogivare.
 
Vår huvudsakliga verksamhet är individuellt fadderskap. Varje fadder tar ett ekonomiskt ansvar för ett
specifikt barn, som tack vare det regelbundna stödet får tillgång till bland annat skolgång, mat, kläder,
läkarundersökningar, vård och näringstillskott samt åldersanpassad bibelundervisning. Äldre barn kan få
lära sig ett yrke.
 
Fadderbarnen finns i 25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika: Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Burkina
Faso, Colombia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Etiopien, Filippinerna, Ghana,
Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Kenya, Mexiko, Nicaragua, Peru, Rwanda, Sri Lanka,
Tanzania, Thailand, Togo, Uganda. För Compassion Sverige är Uganda det största mottagarlandet med
1264 fadderbarn vid räkenskapsårets slut. 
 
Fadderverksamheten drivs på plats av lokala kyrkor som Compassion utrustar med kunskaper, resurser
och ekonomiska medel. En samarbetskyrka har i allmänhet 250 till 300 barn i åldrarna 1 till 22 år
inskrivna i fadderprogrammet. Varje center kontrolleras regelbundet, såväl den ekonomiska delen som
själva verksamheten och barnens närvaro. 
 
En viktig del i Compassions fadderskap är möjligheten för faddrarna och barnen att kommunicera med
varandra. Barnen får i programmet lära sig att skriva brev och minst ett par gånger om året skriver de till
sina faddrar. De barn som får brev från sin fadder känner sig uppskattade, motiverade till att studera och
visar större självförtroende.
 
De faddrar som önskar och har möjlighet kan besöka sitt fadderbarn, under vissa villkor. Compassion
värnar om barnens bästa och allas säkerhet. För de faddrar och barn som får tillfälle att mötas brukar det
vara en stark och positiv upplevelse. Förutom att träffa barnet får faddern oftast möjlighet att besöka
barnets hem och möta familjen samt se centret i verksamhet och även ta del av den dokumenterade
uppföljningen av sitt fadderbarn. 
 
30% av våra faddrar bidrar med 60 kr extra per månad (så kallat fadderskap Plus). Fadder-Plus-fonden
används till olika projekt som Compassion-centren ansöker om, till exempel rent vatten, bygge av
klassrum, katastrofhjälp, samt för de barn som är inskrivna i ett center men ännu inte fått någon fadder. I
år har Fadder-Plus-fonden använts till att finansiera programmet för de barn som ännu inte har någon
fadder.
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Som fadder kan man också ge en extra gåva till sitt fadderbarn max två gånger per år samt till barnets
familj. Vi förmedlar 100% av gåvopengarna och något nyttigt inhandlas på plats med hjälp av centrets
personal.
 
Förutom den individuella fadderverksamheten driver Compassion också ett hälsoprogram för spädbarns
överlevnad, där utsatta gravida kvinnor får hjälp och stöd under graviditeten, förlossningen och till dess
att barnet fyller ett år. Därefter kan barnet skrivas in i det individuella fadderprogrammet.
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under våren har omorganisation skett på två avdelningar: ekonomi och fadderservice. Dessa avdelningar
har haft personal på både Oslo- och Stockholmskontoret. I januari månad fattades beslut om att flytta
tjänsterna från Oslokontoret till Stockholmskontoret där både Generalsekreterarer och ekonomichef
redan var baserade. Tanken med detta beslut är att vi skall serva våra befintliga faddrar bättre genom att
samla resurser för Compassion i de nordiska länderna på ett kontor och på så vis renodla övriga kontor
till marknads- och säljsatelliter. 
 
Det som starkast har påverkat det gångna året är Corona-virusets framfart både i Sverige och i våra
mottagarländer. Årets allra flesta events var planerade under perioden mars till juni, där vi hade räknat
med att få ett stort antal nya faddrar. Dessa events blev inställda vilket ledde till att vi inte har ökat
antalet fadderskap i år. En annan effekt blev att vi fick lägre kostnader än budgeterat, framför allt
insamlingskostnader.
 
Vi kan tacksamt konstatera att trots Corona-virusets påverkan i det svenska samhället så har endast några
få av våra faddrar avslutat sitt fadderskap av den anledningen. Antalet faddrar som sagt upp sitt
fadderskap är stabilt och var detsamma under våren 2020 som samma period förra året.
 
I början av året genomförde vi vår första höjning av den månatliga fadderavgiften sedan Compassion
Sverige startade 2013, från 260 till 310 kr. Kostnaderna har ökat successivt i de länder där vi arbetar så
vårt månadsbelopp behövde justeras.
 
I augusti 2019 godkändes Compassion Sverige som gåvomottagare av Skatteverket och vi kunde därför
lämna kontrolluppgifter för de gåvor vi mottagit under perioden augusti till december. Detta uppskattades
av våra faddrar och gåvogivare.
 
Compassions globala arbete med att värna barns säkerhet (”Child Protection”) har fortsatt under året och
har nu fokuserat specifikt på att begränsa de personuppgifter som används både externt som på hemsidan
och i kommunikationen mellan barnen och deras faddrar. Vi värnar även faddrarnas integritet och därför
kommer endast förnamnen användas i korrespondensen. Dessa ändringar kommer att genomföras under
nästa räkenskapsår. 
 
Under året har vi förmedlat 6 876 brev från fadderbarnen till sina faddrar i Sverige och Finland, och 2
029 brev från faddrarna till barnen. 
 
1 456 av våra fadderbarn fick minst en extra gåva till sig själv eller sin familj och 5 barn fick besök av
sina faddrar från Sverige.
 
Corona-viruset har förstås också fått konsekvenser för vårt arbete i fält. Man har inte kunnat samla
barnen på centren som vanligt och aktiviteterna har inte kunnat genomföras på samma sätt. Därför har
också antalet brev och nya bilder från barnen minskat under den här perioden. Våra samarbetspartners
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också antalet brev och nya bilder från barnen minskat under den här perioden. Våra samarbetspartners

har fått ändra sitt arbetssätt och fokusera mer på att möta de nya kritiska behoven hos fadderbarnen och
deras familjer. Det har handlat om att se till att de får mat, rent vatten, hygien- och sanitetsartiklar med
mera. 
 
Vi har sett många kreativa initiativ i Compassions program under den här tiden. Bland annat har pappor
till fadderbarn i Uganda fått hjälp att starta tillverkning av handsprit, tidigare fadderbarn i Guatemala har
sytt munskydd och i Honduras har man samarbetat med myndigheterna och delat ut mat och andra
förnödenheter.
 
Compassions katastrofhjälpfond har använts till specifika insatser mot Corona-virusets spridning och
effekter, och i Sverige har vi bland annat gjort tre livestreams på Internet där vi informerat om
Compassions arbete och möjligheten att bidra till den fonden genom en gåva.
 
Vi har under våren bytt teknisk plattform för vår hemsida och samtidigt arbetat på tydligare form och
innehåll och en enklare användning för våra faddrar som bland annat kan skriva brev till sina barn via
hemsidan. Projektet fortsätter in i det nya räkenskapsåret.
 
I vårt samarbete med Clara Kyrka anordnades i november ett möte där Julian, tidigare fadderbarn från
Uganda, medverkade. Hon berättade bland annat om hur fadderskapet gav henne hopp, möjligheten att
studera, och uppmuntran genom breven från hennes fadder.  
 
Resultat och ställning
Eftersom vårens planerade marknadsevent och flera resor blev inställda pga. Covid-19 så blev de totala
kostnaderna lägre än budgeterat. Därför fick vi ett relativt högt positivt resultat på 496 353 kr. 
 
Corona-situationen under våren 2020 påverkade oss starkt då vi fick ställa in många viktiga events och en
del resor. Vi fick därför lägre insamlingskostnader än budgeterat, samtidigt som de totala intäkterna inte
påverkades lika mycket, tack vare en höjning av fadderpengen i början av året, samt att vi fick in några
större gåvor.
 
Vid verksamhetsårets slut var antalet fadderskap 3 191 (3 225) fördelade på Sverige 3 015 (3 077) och
Finland 176 (148).
 
Här en översikt över de senaste fem åren.
 
Flerårsöversikt      
 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
      
Resultat (tkr)      
Verksamhetens intäkter 15 506 15 107 14 276 12 299 8 731
Verksamhetens kostnader -14 950 -15 173 -14 269 -12 646 -8 581
Verksamhetens resultat 556 -67 6 -347 150
Resultat från finansiella investeringar -60 81 -59 -44 3
Årets resultat 496 14 -53 -391 153
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Förändring av eget kapital
 Balanserat Summa
 kapital kapital
Belopp vid årets ingång 310 845 310 845
Årets resultat 496 353 496 353
   
Belopp vid årets utgång 807 198 807 198
   

Hållbarhetsupplysningar
I såväl Compassion globalt som i Compassion Sverige finns en vilja att arbeta hållbart. 
 
Vi strävar till exempel efter att använda digitala verktyg och minska användandet av papper. Därför är
våra nyhetsbrev elektroniska och sedan april 2019 sänder vi alla brev från barnen till sina faddrar
elektroniskt.  
 
I vår resepolicy för personalen nämner vi den ekologiska aspekten för val av färdmedel och boende vid
resor i tjänsten som ett gott förvaltarskap att tänka på samtidigt som vi måste ta i beaktning både säkerhet
och ekonomiska faktorer.
 
I vårt nära samarbete med Compassion Norge har det blivit naturligt att hålla möten via telefon, Teams
och liknande, både av ekonomiska och hållbarhetskäl. 
 
Som ett led i vårt miljöarbete planerar vi att starta utvecklingen av digitala välkomstpaket till våra nya
faddrar istället för via post.
 
Förväntad framtida utveckling
På grund av den osäkerhet som corona-viruset medför så har Compassion Sverige i likhet med flera andra
i Compassions globala nätverk antagit en budget med nolltillväxt för det nya räkenskapsåret.
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-07-01

-2020-06-30
2018-07-01

-2019-06-30  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Verksamhetens intäkter      
Gåvor 2 12 359 573  11 024 376  
Bidrag 2 3 146 697  4 082 313  
  15 506 270  15 106 689  
      
Verksamhetens kostnader 3     
Ändamålskostnader  -12 650 842  -11 783 665  
Insamlingskostnader  -973 000  -1 728 636  
Administrationskostnader  -1 326 229  -1 661 023  
  -14 950 071  -15 173 324  
      
Verksamhetsresultat  556 199  -66 635  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0  80 998  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -59 846  0  
  -59 846  80 998  
Resultat efter finansiella poster  496 353  14 363  
      
Resultat före skatt  496 353  14 363  
      
Årets resultat  496 353  14 363  
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Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 4 82 266  117 977  
Hyresrätter och liknande rättigheter 5 16 678  116 674  
  98 944  234 651  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 6 31 685  45 453  
  31 685  45 453  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga fordringar 7 68 550  68 550  
  68 550  68 550  
Summa anläggningstillgångar  199 179  348 654  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar  693 751  433 901  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 285 673  108 365  
  979 424  542 266  
      
Kassa och bank  877 442  687 035  
Summa omsättningstillgångar  1 856 866  1 229 301  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  2 056 045  1 577 955  
      

Assently: e1030963570edab7cc51395443291da084ccb61c88e270398c47768c9dc45048bb096c669ecea47d32ff98a0b3d1892aa10e0858c42e678cc29ef60fccc16419



Compassion Sverige
Org.nr 802467-9956   

7 (12)
 

     
Balansräkning Not 2020-06-30 2019-06-30  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Balanserat resultat  807 198  310 845  
Summa eget kapital  807 198  310 845  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  258 276  193 141  
Aktuella skatteskulder  138 192  129 344  
Övriga skulder  115 918  149 010  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 736 461  795 615  
Summa kortfristiga skulder  1 248 847  1 267 110  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 056 045  1 577 955  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
 
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. 
 
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av de kostnader som kan hänföras direkt till ändamålet. Det är främst
fadderservice, inklusive hanteringen av nya bilder och korrespondens mellan faddrarna och barnen.  Vi
gör även opinionsbildning för vårt ändamål vid strategiska möten med nyckelpersoner inom svensk
kristenhet och bedriver upplysningsverksamhet både genom sociala medier och i kyrkor, i kampen för att
befria barn från fattigdom.
 
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader gäller till stor del events där vi presenterar fadderarbetet och söker efter nya faddrar
och gåvogivare. 
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader gäller framför allt personal på ekonomi-avdelningen, kostnad för revision och
liknande. 
 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter 3 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Inkomstskatter 
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
 
Not 2 Insamlade medel
 2019-07-01 2018-07-01  
 -2020-06-30 -2019-06-30  
    
Gåvor redovisade i resultaträkningen    
Allmänheten 12 359 573 11 024 376  
 12 359 573 11 024 376  
    
Bidrag som redovisats som intäkt    
Andra organisationer 3 146 697 4 082 313  
 3 146 697 4 082 313  
    
Totala insamlade medel består av följande:    
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 12 359 573 11 024 376  
Bidrag som redovisats som intäkt 3 146 697 4 082 313  
 15 506 270 15 106 689  
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Not 3 Anställda och personalkostnader
 2019-07-01 2018-07-01  
 -2020-06-30 -2019-06-30  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 3 3  
Män 2 2  
 5 5  
    
Löner och andra ersättningar    
Generalsekreterare 945 993 945 316  
Övriga anställda 1 761 172 1 677 815  
 2 707 165 2 623 131  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för generalsekreterare 228 215 193 279  
Pensionskostnader för övriga anställda 71 384 76 750  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 834 455 940 899  
 1 134 054 1 210 928  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 841 219 3 834 059  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %  
Andel män i styrelsen 100 % 100 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %  
    

Ideellt arbete
Under året har 4 (19) personer arbetat ideellt för Compassion Sverige, framför allt på events och med
översättning av brev till och från fadderbarnen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.
 
Övrigt
Generalsekreterarens ansvar omfattar de fyra nordiska länderna. Med tre fristående föreningar,
Compassion Sverige, Compassion Norge och Compassion Danmark. Vi planerar också att registrera
Compassion Finland. I Sverige och i Norge har vi kontor och personal.
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Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
    
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 124 669 0  
Inköp 89 298 124 669  
Omklassificeringar -114 971 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 996 124 669  
    
    
Netto anskaffningsvärde 98 996 124 669  
    
Ingående avskrivningar -6 692 0  
Årets avskrivningar -10 038 -6 692  
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 730 -6 692  
    
Utgående redovisat värde 82 266 117 977  
    

 
Not 5 Hyresrätter och liknande rättigheter
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 300 000 300 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 300 000 300 000  
    
Ingående avskrivningar -183 326 -83 330  
Årets avskrivningar -99 996 -99 996  
Utgående ackumulerade avskrivningar -283 322 -183 326  
    
Utgående redovisat värde 16 678 116 674  
    

 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 73 119 73 119  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 119 73 119  
    
    
Netto anskaffningsvärde 73 119 73 119  
    
Ingående avskrivningar -27 666 -12 186  
Årets avskrivningar -13 768 -15 480  
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 434 -27 666  
    
Utgående redovisat värde 31 685 45 453  
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Not 7 Övriga långfristiga fordringar
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Ingående anskaffningsvärden 68 550 68 550  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 550 68 550  
    
Utgående redovisat värde 68 550 68 550  
    

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Förutbetalda hyror 68 438 0  
Upplupna ränteintäkter 0 0  
Övriga poster 217 235 108 365  
 285 673 108 365  

 
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-06-30 2019-06-30  
    
Semesterlöner -417 486 -427 985  
Upplupna sociala avgifter -131 174 -134 473  
Övriga poster -187 801 -233 157  
 -736 461 -795 615  

 
Stockholm 
 
 
  
Mathias Wåhlberg Johannes Johansson
Ordförande  
  
  
  
Robert Peters Kåre Hegle
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